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لتسهيل عودة الحوار

بيونغ يانغ تطالب واشنطن بوقف مناوراتها
مع سيئول نهائي ًا

في إطار مبادلة سجناء مع الحكومة األفغانية

الصني :وحدنا من يمتلك السلطة للنظر
في دستور هونغ كونغ

طالبان تفرج عن رهينة
أمريكي وأسترالي

ش��ددت الص�ين ،الثالث��اء ،عل��ى أنه��ا وحده��ا م��ن متتل��ك الس��لطة للب��ت يف القضاي��ا
الدس��تورية يف هون��غ كون��غ ،يف الوق��ت ال��ذي أدان��ت فيه ق��رارا للمحكمة العليا يف املدينة
بإلغ��اء احلظ��ر عل��ى أقنع��ة الوج��ه ال�تي يرتديه��ا املتظاه��رون.
ويرت��دي احملتج��ون خ�لال التظاه��رات أقنع��ة إلخف��اء وجوهه��م وجتن��ب تعرضه��م
ملالحق��ات قضائي��ة.
وه��ذا التصري��ح ق��د ي��ؤدي إىل تأزي��م الوض��ع أكث��ر يف هون��غ كون��غ ،ال�تي تش��هد
احتجاج��ات عنيف��ة ومس��تمرة من��ذ أش��هر ،بس��بب املخ��اوف من قضم بك�ين للحكم الذاتي
للجزي��رة ش��يئا فش��يئا.
وبدأ تطبيق حظر تغطية الوجوه يف أكتوبر ،عندما قامت رئيسة السلطة التنفيذية
يف هون��غ كون��غ كاري الم املوالي��ة لبك�ين بتفعي��ل قان��ون يع��ود للحقب��ة االس��تعمارية،
وذلك للمرة األوىل منذ أكثر من  50عاما .واعتربت هذه اخلطوة نقطة حتول قانونية
يف املدين��ة من��ذ أن أعادته��ا بريطاني��ا اىل الس��يادة الصيني��ة عام .1997
وقض��ت احملكم��ة العلي��ا يف هون��غ كون��غ ،االثن�ين ،بعدم دس��تورية احلظ��ر الذي تفرضه
سلطات املدينة على ارتداء األقنعة ،معتربة أن «القيود اليت يفرضها (قرار احلظر) على
احلقوق األساسية ( )...يذهب أبعد مما هو ضروري بشكل منطقي».
وق��ال وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ماي��ك بومبي��و ،االثن�ين ،إن الوالي��ات املتح��دة تش��عر
بقل��ق بال��غ بش��أن تفاق��م االضطراب��ات السياس��ية والعن��ف يف هون��ج كون��ج ،ودع��ا حكومة
هون��ج كون��ج الخت��اذ خط��وات واضحة للتعامل مع ش��كاوى احملتجني.
وأك��د خ�لال إف��ادة صحفي��ة أن عل��ى احل��زب الش��يوعي الصي�ني أن حي�ترم وع��وده
لشعب املدينة.

تحضير روسي -فرنسي لقمة «رباعية نورماندي»
حول أوكرانيا
واشنطن وسيئول تقطعان محادثات بشأن
كلفة وجود القوات األمريكية بكوريا الجنوبية

طالب��ت كوري��ا الش��مالية ،الثالث��اء ،أمري��كا بوق��ف مناوراته��ا
العسكرية املشرتكة مع كوريا اجلنوبية «ملرة واحدة وأخرية» ،من
أج��ل تس��هيل ع��ودة احل��وار مع بيون��غ يانغ.
وكان��ت كوري��ا اجلنوبي��ة والوالي��ات املتح��دة ق��د أعلنت��ا األح��د
املاض��ي إرج��اء من��اورات جوي��ة س��نوية مش�تركة مق��ررة ه��ذا الش��هر
بني قواتهما كبادرة «حس��ن نية» ،وبعد أش��هر من وصول احملادثات
النووي��ة اىل طري��ق مس��دود.
وحتتج بيونغ يانغ منذ فرتة طويلة على هذه التدريبات العسكرية
املش�تركة ب�ين واش��نطن وس��يئول ،كم��ا تعت�بر أن اهل��دف منه��ا
التمهي��د لغ��زو أراضيه��ا.

وألغ��ت س��يئول وواش��نطن الع��ام املاض��ي ع��دة من��اورات عق��ب قم��ة
س��نغافورة ب�ين الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب وزعي��م كوري��ا
الش��مالية كي��م جون��غ أون.
لك��ن كي��م يون��غ ش��ول ،املس��ؤول الك��وري الش��مالي الب��ارز ال��ذي ق��اد
احملادث��ات م��ع الوالي��ات املتح��دة س��ابقا ،اعت�بر أن إرج��اء املن��اورات
ال يق��دم وال يؤخ��ر .وق��ال كي��م لوكال��ة األنب��اء املركزي��ة الكوري��ة
الش��مالية« :حن��ن نطال��ب ب��أن تنس��حب الوالي��ات املتح��دة م��ن ه��ذه
املن��اورات أو توقفه��ا مل��رة واح��دة وأخ�يرة”.
وأضاف« :تعليق التدريبات ال يعين ضمان الس�لام واألمن يف ش��به
اجلزيرة الكورية ،وال يساعد اجلهود الدبلوماسية”.
وأش��ار كي��م إىل أن��ه مل يك��ن ل��دى بيون��غ يان��غ «أي ني��ة» للجل��وس
مع «الواليات املتحدة املخادعة» ،ولن تعود إىل احملادثات قبل ختلي
واش��نطن «الكامل والنهائي عن سياس��تها العدائية”.
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ترامب يصف بيلوسي باجملنونة بعد
دعواتها لعزله
س��خر الرئي��س األمريك��ي دونال��د ترام��ب م��ن رئيس��ة جمل��س
الن��واب األمريك��ي ،نانس��ي بيلوس��ي ،واصف��ا إياه��ا باجملنون��ة.
وغ��رد ترام��ب ام��س الثالث��اء عل��ى صفحت��ه الرمسي��ة يف موق��ع
«توي�تر» قائ�لا« :صرح��ت نانس��ي بيلوس��ي للت��و بأن��ه م��ن اخلط��ر
الس��ماح للناخب�ين بتحدي��د مص�ير ترام��ب».
وأض��اف« :بعب��ارة أخ��رى ،فه��ي تعتق��د أن�ني س��أفوز وال تري��د أن
ت�ترك الفرص��ة للس��ماح للناخب�ين باخت��اذ الق��رار» ،وتاب��ع« :فه��ي
تري��د تغي�ير نظ��ام التصوي��ت لدين��ا .واو ،إنه��ا جمنون��ة!»
وتأت��ي تصرحي��ات ترام��ب عل��ى خلفي��ة ح��وار أجرت��ه بيلوس��ي م��ع
حمطة «سي بي إس» ،دعت من خالله الرئيس ترامب إىل اإلدالء
ش��خصيا بإفاداته يف جملس النواب ،يف إطار حتقيق العزل الذي
أطلق��ه حبق��ه الدميقراطي��ون يف اجملل��س ،مش�يرة إىل أن «مجي��ع
الف��رص متوف��رة لدي��ه لطرح قضيته».
وج��ددت رئيس��ة جمل��س الن��واب األمريك��ي مقارنته��ا ب�ين ترام��ب
والرئيس اجلمهوري الس��ابق ريتش��ارد نيكس��ون ،قائلة إن نيكس��ون
ال��ذي الحقت��ه فضيح��ة التنص��ت عل��ى مق��ر احل��زب الدميقراط��ي
وم��ا تاله��ا م��ن تس�تر ،اهت��م عل��ى األق��ل ببل��ده ،إذ أن��ه فض��ل ت��رك
الس��لطة قب��ل مس��اءلته يف الكونغ��رس .وقال��ت« :م��ا فعل��ه ترام��ب
كان أس��وأ كث�يرا حت��ى مم��ا فعل��ه ريتش��ارد نيكس��ون».
وجت��ري جلن��ة االس��تخبارات يف جمل��س الن��واب ،ال��ذي يس��يطر
علي��ه الدميقراطي��ون ،لألس��بوع الثان��ي جلس��ات علني��ة يف قضي��ة
ع��زل ترام��ب ،وم��ن املق��رر أن ميث��ل أم��ام الن��واب يف األي��ام املقبل��ة
ع��دد م��ن الذي��ن يع��دون ش��هودا رئيس��يني يف القضي��ة ،مب��ن فيه��م
س��فري اإلدارة األمريكية لدى االحتاد األوروبي ،غوردون س��ونالند.

حبث نائب وزير اخلارجية الروسي ألكسندر جروشكو ،امس الثالثاء ،مع السفري الفرنسي
يف موس��كو س��يلفي بريم��ان ،الوض��ع يف أوكراني��ا يف س��ياق التحض�ير الجتم��اع قم��ة «صيغ��ة
نورماندي».
وذكرت وزارة اخلارجية الروسية ،يف بيان امس الثالثاء ،أوردته وكالة أنباء «سبوتنيك»
الروس��ية ،أن��ه ج��رى خ�لال احملادث��ات تب��ادل متعم��ق ل�لآراء ح��ول الوض��ع احل��اىل للعالق��ات
الثنائية والقضايا الدولية ذات الصلة ،مبا يف ذلك الوضع يف أوكرانيا يف إطار التحضري
لالجتم��اع يف «صيغ��ة نورماندي».
وكان املتح��دث الرمس��ي باس��م الرئاس��ة الروس��ية دمي�تري بيس��كوف ،أعل��ن ي��وم االثن�ين،
أن الكرمل�ين يؤك��د انعق��اد القم��ة ب�ـ «صيغ��ة نورمان��دى» ي��وم  9ديس��مرب ،وأن االس��تعدادات
للمرحل��ة النهائي��ة جت��ري عل��ى قدم وس��اق.
م��ن جانبه��ا ،كش��فت الرئاس��ة الفرنس��ية ي��وم اجلمع��ة املاض��ي أن زعم��اء فرنس��ا وأملاني��ا
وروس��يا وأوكراني��ا س��يجتمعون يف باري��س يف التاس��ع م��ن ديس��مرب ،يف مس��عى لدع��م جه��ود
التوص��ل إىل ح��ل س��لمي للص��راع يف ش��رق أوكراني��ا.
وس��تكون ه��ذه امل��رة األوىل ،الت��ى يلتق��ى فيه��ا الزعم��اء من��ذ أكث��ر م��ن ثالث س��نوات ،ويأتي
االجتماع بعد انفراج يف احملادثات بني روسيا وأوكرانيا الشهر املاضي.
بدوره��ا ،أك��دت احلكوم��ة األملاني��ة ،يف وق��ت س��ابق ،أن املستش��ارة األملاني��ة ،أجنيال مريكل،
ستش��ارك يف قم��ة «رباعي��ة نورمان��دي» بتاري��خ  9ديس��مرب يف باريس.

على الرغم من تهديدات امريكا بفرض عقوبات على تركيا

تركيا تأمر باعتقال
العشرات من الجيش
بتهمة غولن

ذك��ر الرئي��س الرتك��ي رج��ب طي��ب
أردوغ��ان أن��ه أبل��غ نظ�يره األمريك��ي
دونال��د ترام��ب خ�لال حمادثاتهم��ا يف
واش��نطن األس��بوع املاض��ي ب��أن أنق��رة
ل��ن تتخل��ى ع��ن منظوم��ة الدف��اع
الصاروخ��ي (إس )400-ال�تي اش�ترتها
ه��ذا الع��ام م��ن روس��يا عل��ى الرغ��م م��ن
احتج��اج ش��ريكتها يف حل��ف مش��ال
األطلس��ي.
وعق��د أردوغ��ان وترام��ب حمادثات يف
البيت األبيض للتغلب على اخلالفات
املتصاع��دة ب�ين بلديهم��ا املتحالف�ين.
وتق��ول واش��نطن إن منظوم��ة (إس-
 )400تش��كل تهديدا لطائراتها إف35-
املقاتل��ة وعلق��ت مش��اركة تركي��ا يف
برنام��ج تصني��ع الطائ��رة ال�تي كان��ت
ق��د تعاق��دت عل��ى ش��رائها.
وأض��اف أردوغ��ان خ�لال حديث��ه إىل
أعض��اء حزب��ه العدال��ة والتنمي��ة يف

وس��جنت تركي��ا أكث��ر م��ن  77أل��ف
شخص إىل حني حماكمتهم وأقالت
أو أوقفت عن العمل حنو  150ألفا من
موظف��ي احلكوم��ة وغريه��م يف إط��ار
محل��ة تطه�ير مس��تمرة من��ذ حماول��ة
االنق�لاب .وال ت��زال االعتقاالت جارية
عل��ى نطاق واس��ع.
وانتق��د حلف��اء غربي��ون لرتكي��ا

ق��ال مس��ؤوالن م��ن أفغانس��تان إن حرك��ة
طالب��ان أطلق��ت ي��وم الثالث��اء س��راح
األمريك��ي كيف��ن كين��ج واألس�ترالي
تيموث��ي ويك��س اللذي��ن كان��ت حتتجزهما
رهينت�ين وذل��ك يف إط��ار اتف��اق مبادل��ة
س��جناء م��ع احلكوم��ة األفغاني��ة.
وق��ال مس��ؤول طل��ب ع��دم نش��ر امس��ه مت
إط�لاق س��راح األس��تاذين اجلامعي�ين وهم��ا
حم��ل رعاي��ة اآلن.
وج��رت مبادل��ة الرهينت�ين بثالث��ة من قادة
املتشددين منهم املتشدد البارز أنس حقاني.
ونقل��ت وكال��ة روي�ترز ع��ن ثالث��ة مص��ادر
م��ن حرك��ة طالب��ان األفغاني��ة أن ثالث��ة ق��ادة
معتقل�ين ل��دى احلكوم��ة األفغاني��ة وتطال��ب
به��م حرك��ة طالب��ان ،وصلوا إىل قطر يف جزء
من عملية مبادلة سجناء برهينتني غربيتني.
وقال��ت املص��ادر املطلع��ة على عملية التبادل،
أحده��ا يف مق��ر القي��ادة السياس��ية للحرك��ة
بقط��ر ،إن الرهينت�ين األمريك��ي كيف�ين
كين��غ واألس�ترالي تيموث��ي ويك��س ،س��يطلق
س��راحهما يف وق��ت الح��ق الي��وم.
م��ن جهت��ه ،اتف��ق الرئي��س األفغان��ي أش��رف
غ�ني ووزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ماي��ك
بومبيو على وقف إلطالق النار يف أفغانستان
بصفت��ه ش��رطا أساس��يا لب��دء املفاوض��ات
املباش��رة ب�ين احلكوم��ة األفغاني��ة وحرك��ة
طالب��ان.
وخ�لال اتص��ال هاتف��ي ب�ين غ�ني وبومبي��و،
جدد األخري عزم واش��نطن على حتقيق س�لام
دائم يف أفغانستان.
وحبس��ب بي��ان للقص��ر الرئاس��ي األفغان��ي،
فق��د أش��اد وزي��ر اخلارجي��ة األمريك��ي ب��دور
اجلي��ش األفغان��ي يف القض��اء عل��ى معاق��ل
تنظي��م داع��ش بأفغانس��تان.
وكان��ت احلكوم��ة األفغاني��ة أعلن��ت قب��ل
أي��ام عزمه��ا اإلف��راج ع��ن ثالث��ة م��ن الق��ادة،
بينه��م أن��س حقان��ي الش��قيق األصغ��ر لس��راج
الدي��ن حقان��ي زعيم ش��بكة حقاني نائب زعيم
حرك��ة طالب��ان ،وحافظ عبد الرش��يد ش��قيق
حمم��د ن�بي عم��ري عض��و املكت��ب السياس��ي
حلرك��ة طالب��ان ،ومال��ي خ��ان خ��ال س��راج
الدي��ن حقان��ي.
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صحيفة بولندية تصف
إحتمالني الندالع حرب بني
أمريكا وروسيا

أردوغان يؤكد لترامب أنه لن يتخلى عن منظومة إس 400-الروسية
الربملان أنه أبلغ ترامب كذلك أنه إذا
أص��رت الوالي��ات املتحدة عل��ى موقفها
املتصل��ب بش��أن طائ��رات إف ،35-ف��إن
تركيا ستس��عى للحصول على بدائل
للوف��اء باحتياجاته��ا الدفاعي��ة عل��ى
األم��د املتوس��ط.
م��ن جان��ب آخ��ر قال��ت وكال��ة
األناض��ول الرتكية الرمسية لألنباء،
الثالث��اء ،إن تركي��ا أم��رت باعتق��ال
133م��ن أف��راد اجلي��ش ،لالش��تباه
يف صالته��م بش��بكة فت��ح اهلل غول��ن،
ال�تي تتهمه��ا أنق��رة بتدب�ير حماول��ة
انق�لاب يف ع��ام  .2016وأضاف��ت
الوكال��ة أن��ه جي��ري البح��ث ع��ن
املش��تبه به��م يف إط��ار عملي��ة ترك��زت
يف إقلي��م أزم�ير الس��احلي يف غ��رب
الب�لاد ،وأضاف��ت أن  82منه��م مازال��وا
باخلدمة.
وتته��م أنق��رة فت��ح اهلل غول��ن ،رج��ل
الدي��ن املقي��م يف بنس��لفانيا بالوالي��ات
املتح��دة من��ذ ع��ام  ،1999بتدب�ير
حماول��ة االنق�لاب الفاش��لة ي��وم
15يولي��و ع��ام  .2016وينف��ي غول��ن أي
صل��ة ل��ه باألم��ر.
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ومنظم��ات حقوقي��ة احلمل��ة املوس��عة،
قائلني إن الرئيس رجب طيب أردوغان
اس��تغل حماول��ة االنق�لاب ذريع��ة
لس��حق معارضي��ه.
ودافع��ت أنق��رة ع��ن اإلج��راءات قائل��ة
إنه��ا رد ض��روري عل��ى اخلط��ر األم�ني
الكب�ير ال��ذي تواجه��ه الب�لاد ،وتوع��دت
بالقض��اء عل��ى ش��بكة غول��ن.

خرج��ت صحيف��ة « »Myśl Polskaالبولندي��ة
باحتمال�ين لنش��وب ح��رب ب�ين الدولت�ين النوويت�ين
الوالي��ات املتح��دة وروس��يا .ورأت الصحيف��ة أن أوهلم��ا
ميك��ن أن ينط��وي عل��ى قي��ام اجلي��ش األمريك��ي بش��ن
هج��وم واس��ع عل��ى روس��يا باس��تخدام كاف��ة الوس��ائل
املتاح��ة ،مب��ا يف ذل��ك األس��لحة النووي��ة.
واس��تدرك كات��ب املق��ال املنش��ور يف الصحيف��ة،
أنتون��ي كونيوشيفس��كي ،قائ�لا إن مث��ل ه��ذا اهلج��وم
االفرتاض��ي ينط��وي عل��ى خماط��ر ،وذل��ك ألن
الكرمل�ين ق��د يتمك��ن م��ن االحتف��اظ بالق��درة عل��ى
«توجي��ه ضرب��ة جوابي��ة مدم��رة مماثل��ة» .الس��يناريو
الثان��ي وف��ق كونيوشيفس��كي ،يتضم��ن ع��دة خط��وات،
ويتوخى وضع روسيا يف عزلة اقتصادية خانقة ،والعمل
وف��ق ه��ذا النه��ج به��دف «تغي�ير القي��ادة السياس��ية».
وش��دد الكات��ب البولن��دي يف ه��ذا الس��ياق عل��ى أن
احتم��ال ان��دالع أعم��ال عس��كرية م��ن ه��ذا الن��وع وارد
«عجالة» إىل
ج��دا ،وذل��ك ألن واش��نطن قد حتت��اج يف ُ
«حرب واسعة النطاق نسبيا» .عالوة على ذلك يقول
الكاتب إن روس��يا يُنظر إليها باعتبارها العدو األكثر
احتم��اال ،والوالي��ات املتح��دة جي��ب أن «حت��اول إخض��اع
ه��ذا البل��د بكام��ل فضائ��ه اجليوسياس��ي».
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صــــــورة وخبــــــر
الشرطة األملانية تلقي القبض على مهاجر خطط لهجوم

قتيل و 12جريح ًا بحريق جنوب كوريا الجنوبية

روسيا تتسلم دفعة من دبابات «أرماتا»

نواز شريف يغادر باكستان لبريطانيا للعالج

قالت الش��رطة واالدعاء بأملانيا إن الش��رطة ألقت القبض يوم الثالثاء على
س��وري عم��ره  37عام��ا لالش��تباه بأن��ه تب��ادل معلوم��ات عن صناعة القنابل عرب
جمموع��ة إس�لامية عل��ى موقع املراس�لات مس��نجر بقص��د التخطيط هلجوم.
وقال املكتب إن قوات الشرطة اخلاصة فتشت شقة املشتبه به يف برلني والذي
كان قد بدأ يف شراء مواد كيماوية ومواد أخرى لصنع عبوة ناسفة .وأضاف
املدعون :كان الغرض من العبوة تفجريها يف وقت غري معروف يف مكان غري
مع��روف يف أملاني��ا لقت��ل أكرب عدد من الناس.

ق��ال مس��ؤولون حب��رس الس��واحل ف��ى كوري��ا اجلنوبي��ة إن صي��ادا لق��ي حتف��ه،
وفق��د  11آخ��رون؛ عق��ب نش��وب حري��ق يف ق��ارب صي��د ي��وم الثالث��اء يف املي��اه جنوب��ي
الب�لاد  .وذك��رت وكال��ة أنب��اء (يونه��اب) الكوري��ة اجلنوبي��ة أن ف��رق اإلنق��اذ عث��رت
على أحد الصيادين فاقدا للوعي يف املياه ،ومت نقله جوا إىل أحد املستش��فيات يف
جزيرة «جيجو» اجملاورة حيث مت اإلعالن عن وفاته .من جانبه ،قال املسؤول حبرس
السواحل يف اجلزيرة لي جون-هان إن حرس السواحل والبحرية قاموا بنشر قوارب
ومروحيات وطائرة دورية من أجل البحث يف املياه القريبة من اجلزيرة عن ناجني.

قال رئيس ش��ركة «روس��تيخ» احلكومية الروس��ية س�يرجي تش��يميزوف ،إن
الدفع��ة التجريبي��ة الصناعي��ة األوىل م��ن اجلي��ل اجلدي��د م��ن دباب��ات «تي  14ــ
أرماتا» س��تدخل القوات املس��لحة الروس��ية يف أواخر العام اجلاري أو أوائل عام
 .2020وأض��اف تش��يميزوف ،يف تصري��ح صحف��ي ،ي��وم الثالث��اء« ،يت��م االنتهاء
حالي��ا م��ن التحض�ير لإلنت��اج ،وق��د مت تصني��ع جمموع��ة جتريبي��ة م��ن ه��ذه
الدبابة ،س��وف يتم تس��ليمها إىل القوات املس��لحة الروس��ية نهاية عام  2019أو
بداي��ة ع��ام .»2020

غ��ادر رئي��س ال��وزراء الباكس��تاني األس��بق ن��واز ش��ريف ،ام��س الثالث��اء ،ب�لاده متوجها
إىل العاصم��ة الربيطاني��ة لن��دن م��ن أج��ل تلق��ي الع�لاج .وذك��رت صحيف��ة «دون»
الباكستانية ،أن شريف غادر على منت طائرة خاصة من مدينة «الهور» بعدما منحته
احملكمة اإلذن ملغادرة البالد ملدة  4أسابيع من أجل تلقي العالج .ويقضي شريف عقوبة
السجن ملدة  7سنوات على خلفية إدانته العام املاضي يف قضية فساد أطيح بسببها من
منصبه عام  ،2017إال أنه قدم استئنافا على احلكم ،ونقل شريف إىل املستشفى الشهر
املاض��ي إث��ر تده��ور حالت��ه الصحي��ة ال�تي يؤكد أطباؤه عدم اس��تقرارها

